
 

Pagina 1/4 
 

 
 

Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 București, 28 aprilie 2020       

Nr. 4c-2/ 354 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI ONLINE 

din ziua de 28 aprilie 2020 

 

 

             În ziua de 28 aprilie 2020, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a 

Camerei Deputaților a dezbătut pe fond, în ședință online, următoarele proiecte de 

Lege: 

 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind 

consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre 

România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 

București la 10 iulie 2019 (Plx137/2020) - Raport  

 

 În urma examinării online a proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea 

infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și 

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 

10 iulie 2019, în forma prezentată de Guvern. 

 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării 

mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate 

pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil 

clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil (PLx79/2020) – 

Raport comun cu Comisia pentru cultură arte, mijloace de informare în masă 
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 În urma examinării online a proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

membrii celor două Comisii, prezenți online, au hotărât cu unanimitate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de 

Lege privind privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării 

mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate 

pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil 

clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil, în forma 

adoptată de Senat. 

 

3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind 

aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și 

de creștere în sectorul avicol (PLx38/2020) - Raport comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 

 

În urma examinării online a proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

membrii celor două Comisii, prezenți online, au hotărât cu majoritate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea 

Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de 

creștere în sectorul avicol, cu amendamente admise. 

 

4. Proiect de Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada 

aferentă stării de urgență (PLx134/2020) – Raport 

 

În urma dezbaterii proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege 

privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării 

de urgență, cu amendamente admise și respinse. 

 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci are următoarea componenţă: 

 
Nr. 

Crt. NUMELE ȘI PRENUMELE GRUPUL PARLAMENTAR 

1. 
Lazăr Sorin 

- președinte 
PSD 

2. 
Huțucă Bogdan-Iulian 

- vicepreședinte 
PNL 
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3. 
Iancu Marius-Ionel 

- vicepreşedinte 
PSD 

4. 
Nosa Iuliu 

- vicepreședinte 
PSD 

5. 
Pirtea Marilen-Gabriel 

- secretar 
PNL 

6. 
Pop Andrei  

- secretar 
PSD 

7. Ampleev Andrian Minoritățile Naționale 

8. Bran Ioana PSD 

9. Budăi Marius-Constantin PSD 

10. Chichirău Cosette-Paula USR 

11. Cocoș Vasile PSD 

12. Erdei-Dolóczki István UDMR 

13. Firczak Iulius Marian Minoritățile Naționale 

14. Heiuș Lucian-Ovidiu PNL 

15. Jivan Luminița-Maria PSD 

16. Matei Călin-Vasile-Andrei PSD 

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril USR 

18. Neagu Nicolae PNL 

19. Nicoară Romeo Florin PNL 

20. Pau Radu Adrian PRO EUROPA 

21. Popescu Pavel PNL 

22. Radu Anișoara PSD 

23. Sighiartău Robert-Ionatan PNL  

24. Suciu Matei PSD 



 

Pagina 4/4 
 

 
 

25. Todoran Adrian-Mihăiță PMP 

26. Vişan George-Gabriel PSD 

27. Vosganian Varujan Neafiliat 

  
În data de 28 aprilie 2020, toți membrii Comisiei au fost prezenți, în ședința care 

s-a de desfășurat online. 

 

Facem precizarea că domnul președinte Sorin Lazăr, domnul deputat          

Marius-Constantin Budăi și doamna deputat Ioana Bran, au fost prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților și au participat la ședința online alături de ceilalți membrii ai 

Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 

        Iulia Cazan 
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